Obec Tovarné

Č.j. 404/2016

Obecný úrad
Tovarné 4, 091 01 Tovarné
______________________________________________________________

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
Obec Tovarné ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods.1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
len „zákon o verejnom obstarávaní“) Vás vyzýva v súlade s § 117 zákona o verejnom obstarávaní na
predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky
„MŠ Tovarné – zateplenie obvodového plášťa a výmena okien“

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Obec Tovarné
Sídlo: Obecný úrad, Tovarné 4, 091 01 Tovarné
IČO: 00332887
DIČ: 2020630535
Kontaktná osoba: PaeDr. Kvetoslava Mižáková, starostka
E-mail: ocu.tovarne@mail.t-com.sk
Web: www.tovarne.sk
Telefón: +421 57 / 4495231
Mobil: +421 917 817 823
Kontakt pre verejné obstarávanie:
Zuzana Konkoľová – LUNAS, Plzenská 2, č. dv. 215, 080 01 Prešov
Kontaktná osoba: Zuzana Konkoľová
Mobil: +421 (0)911 999 938
E-mail: zklunas@gmail.com
2.

Predmet a druh zákazky:
2.1 Názov predmetu zákazky: MŠ Tovarné – zateplenie obvodového plášťa a výmena okien
2.2 Druh zákazky: Zákazka na uskutočnenie stavebných prác

3. Postup obstarávania:
Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní – zákazka na
uskutočnenie stavebných prác nie bežne dostupných na trhu.
4. Opis predmetu zákazky a jeho rozsah:
Predmetom zákazky je zateplenie obvodového plášťa – prednej steny, bočnej steny od dvora,
bočnej steny od cesty a výmena okien na budove MŠ Tovarné v rozsahu zadania (výkazu
výmer), ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto výzvy na predkladanie ponúk.
5. Rozdelenie predmetu zákazky na časti:
Neumožňuje sa. Uchádzač predloží cenovú ponuku na celý predmet zákazky s rozpisom podľa
objektov a jednotlivých položiek zadania.
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6. Predpokladaná hodnota zákazky: 17 103,63 EUR bez DPH
7. Typ zmluvy:
S úspešným uchádzačom bude uzavretá zmluva o dielo v lehote viazanosti ponúk. Verejný
obstarávateľ určuje záruku na predmet zákazky 24 mesiacov.
8. Miesto dodania a lehota realizácie:




Miesto dodania: Prešovský samosprávny kraj, Okres Vranov nad Topľou, Obec
Tovarné, k.ú. Tovarné
Začiatok realizácie: do 7 kalendárnych dní od prevzatia staveniska
Koniec realizácie: do 15.08.2016

9. Obhliadka miesta plnenia zákazky:
Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta realizácie predmetu zákazky.
Záujemcovia vykonajú obhliadku miesta plnenia zákazky, aby si sami overili potrebný rozsah
činnosti a získali potrebné informácie, ktoré budú potrebovať na prípravu a spracovanie
záväznej ponuky tak, aby bola kvalifikovaná a zohľadňovala celý objem potrebných činností
na realizáciu predmetu zákazky. Termín obhliadky si môžu záujemcovia dohodnúť vopred
telefonicky u starostky obce na telefónnom čísle 0917 817 823, alebo elektronickou poštou
na ocu.tovarne@mail.t-com.sk . Náklady spojené s obhliadkou znášajú záujemcovia bez
finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.
10. Variantné riešenie:
Verejný obstarávateľ neumožňuje predložiť variantné riešenie.
11. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa formou
bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti faktúr. Lehota splatnosti faktúr je 30
dní od doručenia objednávateľovi. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky ani zálohy.

12. Podmienky účasti uchádzačov:
§ 32 - Osobné postavenie – Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača, aby predložil
doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu
podľa § 32 ods. 1 písm. e) v nadväznosti na ods. 2 písm. e) zákona č. 343/2015 Z.z. o
verejnom obstarávaní – výpis z obchodného registra, resp. výpis zo živnostenského registra –
postačuje fotokópia alebo internetový výpis v čase podávania cenovej ponuky. Tento doklad
môže uchádzač nahradiť potvrdením Úradu pre verejné obstarávanie vydaného podľa ust. §
152 ods. 3 zák. NR SR č. 343/2015 Z.z. (potvrdenie o zapísaní do zoznamu hospodárskych
subjektov – bývalý zoznam podnikateľov). Uchádzač musí byť oprávnený poskytovať službu
vo vzťahu k predmetu zákazky, na ktorý predkladá ponuku.
§ 33 – Finančné a ekonomické postavenie – nepožaduje sa
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§ 34 – Technická spôsobilosť a odborná spôsobilosť – nepožaduje sa
13. Obsah ponuky:
Ponuka musí obsahovať:




doklad o oprávnení podnikať podľa bodu č. 12
návrh na plnenie kritéria s vyplnenými identifikačnými údajmi uchádzača (názov, sídlo,
IČO, DIČ/IČ DPH, telefonický kontakt, email) a navrhovanou cenou – Príloha č. 2 výzvy na
predkladanie ponúk, v tlačenej forme potvrdený štatutárnym zástupcom uchádzača
cenovú ponuku na predmet zákazky s kalkuláciou ceny – vyplnené zadanie (výkaz výmer)
vrátane rekapitulácie objektov stavby - Príloha č. 1 v tlačenej forme potvrdený
štatutárnym zástupcom uchádzača (jednotkové a celkové ceny zaokrúhliť na dve
desatinné miesta); žiadna z ocenených položiek nesmie byť nulová

14. Cena, spôsob určenia ceny:
Cena musí zahŕňať všetky náklady uchádzača súvisiace s realizáciou predmetu zákazky.
Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o
cenách v znení neskorších predpisov.
Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v eurách. Ak je uchádzač platcom
dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:
 navrhovaná zmluvná cena bez DPH
 sadzba DPH a výška DPH
 navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH
Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že
nie je platcom DPH v ponuke upozorní.

15. Spôsob, lehota a miesto na predkladanie ponúk:





osobné doručenie, alebo doručenie poštou na adresu:
Zuzana Konkoľová – LUNAS, Plzenská 2, 080 01 Prešov
V prípade, že uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, rozhodujúci je
termín doručenia ponuky;
uchádzač vloží ponuku do samostatného nepriehľadného obalu, obal musí byť
uzatvorený;
obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:

adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1

adresu uchádzača a označenie: „SÚŤAŽ – NEOTVÁRAŤ – MŠ TOVARNÉ“

Lehota na predloženie cenovej ponuky uplynie dňom: 13.05.2016 o 13:00 hod.
Ponuka predložená po uplynutí uvedenej lehoty bude vrátená uchádzačovi neotvorená.
Uchádzač môže predloženú ponuku doplniť, zmeniť alebo odvolať do uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk. Doplnenie a zmenu ponuky je možné vykonať vrátením pôvodnej
ponuky na základe písomnej žiadosti uchádzača zaslanej alebo doručenej osobne
uchádzačom alebo splnomocnenou osobou uchádzača na adrese určenej pre doručenie
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ponúk a doručením novej ponuky v lehote na predkladanie ponúk.

16. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
Jediným kritériom hodnotenia ponúk je najnižšia cena s DPH za celý predmet zákazky.
Cenovú ponuku uchádzača s najnižšou cenou, ktorý splnil podmienky účasti verejný
obstarávateľ vyhodnotí ako úspešnú. Verejný obstarávateľ takúto cenovú ponuku prijme a
ostatným uchádzačom oznámi ako sa v procese verejného obstarávania umiestnili.

17. Lehota viazanosti ponúk:
Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu o dielo s úspešným uchádzačom v lehote viazanosti
ponúk.
Lehota viazanosti ponúk uplynie dňom: 15.08.2016

18. Ďalšie informácie:
1. Podkladom pre vypracovanie a predloženie ponuky je táto výzva na predkladanie ponúk,
jej Príloha č. 1 – Zadanie, Príloha č. 2 – Návrh na plnenie kritéria a Príloha č. 3 – Zmluva
o dielo. Prílohy tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto výzvy na predloženie ponúk. Zmluvu
o dielo predkladá iba úspešný uchádzač.
2. Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej
obsahu. Ponuka musí byť vyhotovená písacím strojom alebo tlačiarenským výstupným
zariadením výpočtovej techniky, ktorej obsah je pre fyzickú osobu čitateľný.
3. Ponuky uchádzačov musia spĺňať všetky náležitosti uvedené v tejto výzve na
predkladanie ponúk.
4. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku v prípade, keď sa podstatne
zmenia okolnosti, za ktorých sa výzva na predloženie ponuky vyhlásila a nebolo ich
možné predvídať, alebo ak ponuka nebude vyhovovať finančným možnostiam verejného
obstarávateľa, bude neregulárna či inak neprijateľná.
5. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nevybrať ani jednu z predložených ponúk
a zrušiť použitý postup zadávania zákazky.
6. Uchádzač vypracovaním a predložením ponuky na predmet zákazky akceptuje
bezvýhradne všetky podmienky a požiadavky verejného obstarávateľa, ktoré stanovil
v tejto výzve na predkladanie ponúk a v návrhu zmluvy.
7. Všetky náklady uchádzača súvisiace s prípravou, vypracovaním a predložením ponuky na
vyššie uvedený predmet zákazky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému
obstarávateľovi bez ohľadu na výsledok postupu zadávania zákazky.
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8. Verejný obstarávateľ oznámi každému uchádzačovi, ktorý predložil ponuku výsledok
vyhodnotenia zákazky s nízkou hodnotou vrátane dosiahnutého celkového poradia a to
v lehote do 5 pracovných dní od vyhodnotenia.
9. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvu s uchádzačom umiestneným v
poradí za úspešným uchádzačom, ak úspešný uchádzač odmietne zmluvu uzatvoriť resp.
od nej odstúpi.
10. Verejný obstarávateľ je oprávnený ponuku úspešného uchádzača verejne sprístupniť.
11. V prípade potreby vysvetliť údaje uvedené vo výzve na predkladanie ponúk, môže
ktorýkoľvek z účastníkov požiadať o ich vysvetlenie u kontaktných osobách uvedených v
bode č. 1 tejto výzvy.

Príloha č. 1 - Zadanie
Príloha č. 2 - Návrh na plnenie kritéria
Príloha č. 3 – Zmluva o dielo

V Tovarnom, 5. mája 2016

PaeDr. Kvetoslava Mižáková
starostka obce
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